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Young Business Woman Breaking Through the Glass Ceiling in Corporate Bangkok
Fresh from winning the AusCham Thailand Business Award in 2006 for ‘Best
Employer’ dwp – design worldwide partnership is happy to announce the
appointment of Khun Sarinrath Kamolratanapiboon to “Partner” level taking effect
in early 2007. dwp is an International design company that has offices throughout
Asia and has been consistently collecting awards in Architecture and Interior
Design. Locally, dwp is probably best known for the stunning results at Sirocco
and now the sister restaurant ten floors below called Breeze. However, dwp
throughout Asia has a considerable track record having completed over
2000 projects in corporate office, retail, hospitality and residential design.
dwp Thailand has grown to considerable strength with 120 staff based at
the dwp offices at the newly refurbished Dusit Thani Building. Reflective of
this tremendous growth and the dwp attitude of recognizing and rewarding
talent within dwp Sarinrath has achieved a fast track to success within the
company. Her role as Business Development Manager and Design Director is pivotal in bridging the
gap between important clients and the design team. Furthermore, Sarinrath works closely with all of
the dwp International offices and International clients in her business development activity.
Sarinrath graduated from Mount Ida College, Massachusetts in the United States and took a further
Masters Degree in Integrated Marketing and Communication at Emerson College, Boston before
taking initial architectural and design positions with Massachusetts based firms. In 2004 she returned
to her home in Bangkok and joined dwp as a senior designer before elevating her role to “Partner”
status today.
Sarinrath’s appointment recognizes her incredible work ethic and contribution to the company over the
last three years and into the future. Furthermore, this appointment underscores the International
achievements of dwp throughout Asia from an ownership group drawn from Australia, Vietnam,
Singapore, India and Thailand.

about dwp
Design Worldwide Partnership (dwp) is an alliance of six leading architectural and interior design firms
from Asia’s key urban centers. A multi-disciplinary enabled group, dwp offers integrated architecture,
interior design, facility planning and project management services to multi-national corporations,
institutional, retail, healthcare and hospitality clients in the Asia Pacific region.
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ดีไซเนอรสาวกาวขึ้นเปนผูบ
 ริหารบริษัทออกแบบตกแตงชั้นนํา ดีดบ
ั บลิวพี
หลังจากไดรับรางวัลธุรกิจหอการคาออสเตรเลีย-ไทย 2549 (Aust-Cham Thai Business Award
2006) ในฐานะผูประกอบการยอดเยี่ยม (Best Employer) บริษัทออกแบบตกแตงชั้นนํา ดีดับบลิวพี
(dwp – design worldwide partnership) ประเดิมศักราชใหมดว ยการแตงตั้งศรินรัตน กมลรัตนพิบล
ู
ขึ้นเปน “พารทเนอร” โดยมีผลตั้งแตเดือนมกราคม 2550 ที่ผา นมา

ดีดับบลิวพี เปนบริษัทออกแบบตกแตงที่มผ
ี ลงานที่ไดรับการยอมรับและไดรบ
ั รางวัลในระดับ
นานาชาติมาอยางตอเนื่อง และมีสาํ นักงานอยูทั่วภูมิภาคเอเซีย ในระดับประเทศ ดีดับบลิวพีมี
ผลงานทีส
่ รางชื่อและเปนที่รจ
ู ักอยางแพรหลายอยาง ซีรอคโค (Sirocco) ที่ชั้นบนสุดของ
อาคาร สเตททาวเวอร รวมถึงรานอาหาร บรีซ (Breeze) ซึ่งอยูต่ําลงมาสิบชั้นในอาคารเดียวกัน
กําลังเปนที่กลาวขวัญและปรากฎอยูในสื่อเกือบทุกฉบับในขณะนี้ และไมเฉพาะในประเทศไทย
เทานั้นแตทั่วเอเซียดีดับบลิวพีมีผลงานอันโดดเดนเปนที่ประจักษ เห็นไดชด
ั จากผลงานกวา
2,000 โครงการที่ไดรับการออกแบบและสรางเสร็จ ทั้งงานออกแบบสํานักงาน รานคา สถานบริการและบันเทิง
โรงพยาบาล ตลอดจนโครงทีอ
่ ยูอาศัยตางๆ
ดีดับบลิวพีในประเทศไทยเติบโตรวดเร็วอยางตอเนื่องดวยจํานวนพนักงานกวา 120 คน ประจําอยูท
 ี่สาํ นักงาน ณ. อาคาร
พาณิชยดส
ุ ต
ิ ธานีซึ่งลาสุดเพิ่งไดรับการปรับปรุงรูปโฉมใหมีความทันสมัยงดงามยิ่งขึ้น ความกาวหนาและความสําเร็จอยาง
รวดเร็วในองคกรของศรินรัตนคอ
ื หนึ่งภาพสะทอนของการเติบโตอันยิ่งใหญ และการยกยองยอมรับ และการใหรางวัลและ
โอกาสแกพนักงานที่มค
ี วามสามารถของดีดบ
ั บลิวพี บทบาทของศรินรัตนในฐานะผูจด
ั การฝายพัฒนาธุรกิจและดีไซน
ไดเร็คเตอร (Business Development Manager & Design Director) มีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งตอการประสาน
ชองวางระหวางลูกคาและทีมงานออกแบบ นอกจากนี้ศรินรัตนยังทํางานอยางใกลชิดกับสํานักงานของดีดับบลิวพีใน
ประเทศตางๆ และลูกคาตางประเทศในขอบขายงานและกิจกรรมพัฒนาธุรกิจของดีดับบลิวพี
ศรินรัตนจบปริญญาตรีจาก เมานท ไอดา คอลเล็จ (Mount Ida College) รัฐแมสซาชูเส็ทส ประเทศสหรัฐอเมริกา และ
ศึกษาตอในระดับปริญญาโทดานสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing and Communications) ที่ อีเมอรสัน คอล
เล็จ (Emerson College) ในเมืองบอสตัน กอนเริ่มทํางานในสายสถาปตยกรรมและการออกแบบกับบริษัทดานการ
ออกแบบในรัฐแมสซาชูเส็ทส ในป 2547 ศรินรัตนกลับสูกรุงเทพฯ และเขาทํางานกับบริษัท ดีดับบลิวพี ในตําแหนง ซี
เนียรดีไซเนอร (Senior Designer) กอนกาวขึ้นสูตําแหนงพารทเนอร (Partner) ในวันนี้
การแตงตั้งศรินรัตนขึ้นเปนหนึง่ ในผูบริหารบริษัทในครั้งนี้แสดงใหเห็นถึงการยอมรับและเชือ
่ มั่นที่ ดีดับบลิวพี มีตอ
ความสามารถในการทํางาน และการมีสวนรวมในความสําเร็จของบริษัทตลอดสามปของการรวมงานกับบริษัทและตอไปใน
อนาคต ยิ่งไปกวานั้นการแตงตั้งศรินรัตนในครั้งนี้ยังเปนการเนนย้ําความสําเร็จในระดับนานาชาติของดีดับบลิวพีทั่วภูมภ
ิ าค
เอเซียของความรวมมือทางธุรกิจจากประเทศไทย ออสเตรเลีย เวียตนาม สิงคโปร อินเดีย และฮองกง
เกี่ยวกับดีดบ
ั บลิวพี
เปนการรวมตัวของบริษัทรับออกแบบตกแตงภายในและสถาปตยกรรมชั้นนํา 6 บริษัทจากเมืองศูนยกลางสําคัญๆ ของ
เอเซีย โดยมีสาํ นักงานใหญอยูในกรุงเทพ ดีดับบลิวพี เปนกลุมบริษัทที่มค
ี วามสามารถเฉพาะทางหลายแขนงใหบริการใน
ดานที่เกี่ยวกับสถาปตยกรรม การออกแบบภายใน การวางแผนสําหรับสิ่งอํานวยความสะดวก และการบริหารโครงการแบบ
ครบวงจรแกบริษัทไทยและขามชาติ ลูกคาสถาบันและองคกร รานคา ธนาคารและการเงิน ธุรกิจบริการและบันเทิง เฮลธ
แคร ในภูมภ
ิ าคเอเซีย แปซิฟค
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